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تحذير من قناة «اليمن اليوم»
نفى مصدر في قناة اليمن اليوم الفضائية أية عالقة للقناة 
بصفحات تنتحل اسمها وتحمل شعارها على موقعي التواصل 

االجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" .
وحذر المصدر من التعامل مع تلك الصفحات التي تنتحل 
صفة القناة، وتقوم بنشر مــواد وأخبار تتعارض كليًا مع 
سياسة وتوجه القناة المهني واإلعالمي. وأكد المصدر احتفاظ 

القناة بحقها في مقاضاة القائمين على تلك الصفحات وكل 
من ينتحل صفة القناة..داعيا المهتمين الى التزود باالخبار 
من خالل زيارة موقع القناة االلكتروني والصفحات الرسمية 
التابعة لها على مواقع التواصل االجتماعي ، والتالية روابطها:

الموقع االلكتروني للقناة:
www.yementodaytv.net

صفحة القناة في الفيس بوك:
www.facebook.com/yementodaytv.net

صفحة القناة في تويتر:
 https://twitter.com/YemenTodayTV١

صفحتا القناة على يوتيوب :
www.youtube.com/yementodaychannel

www.youtube.com/YemenTodayTV٠

لن نجافي الحقائق إذا قلنا إن الشعب 
اليمني اليزال بعيدًا كثيرًا عن تحقيق 
طــمــوحــاتــه فــي الـــخـــروج مــن عنق 
الزجاجة، والتزال الممكنات المتاحة 
والــجــهــود العملية إلخـــراج الوطن 
مــن دائــــرة الــخــطــر دون المستوى 

المطلوب..

لكي تــمــرر الحكومة اليمنية 
ــســعــريــة الــقــاتــلــة،  جــرعــتــهــا ال
عليها أن تبني مصحة كبيرة 
للشعب. فهي لــم ترفع الدعم 
عن المشتقات النفطية فقط، بل 
تسعى اآلن جاهدة لرفع العقول 

من رؤوس الناس.

أخــيــرا تــجــرأت حكومة الــوفــاق ورفعت 
الدعم عن المشتقات النفطية، ويتحجج 
المؤيدون لهذا اإلجراء بأنه يوقف تهريب 
المشتقات النفطية المدعومة مــن قبل 
بعض المتنفذين، . . .لم يقل لنا هؤالء من 
هم المهربون ولماذا لم يتم القبض على 

أحدهم؟

كم كنت اتمنى حين رفعتم الدعم 
عن المشتقات ان يكون هناك بديل 
ألجور الموظفين.. لألرامل واأليتام 
في التأمينات .. ان يعمل حساب من 
هم محدودي التعليم واآلميين الذين 
يعملوا بأجر يومي وأكثرهم ال يجدون 
عمل ويسكتوا جوع بطون أسرهم من 

فتات مقالب الزبالة.. فيروز محمدعيدروس النقيبنبيل سبيع

ات
ضاء

إ
في محاولة لعرقلة توجهات القيادة السياسية وتعبئة 
الشارع ضد اإلصالحات االقتصادية أوكلت قيادة اإلخوان 
وشركاؤها لعدد من قياداتهم مهمة التحريض وتضليل 
الرأي العام بمعلومات كاذبة الثارة أعمال الفوضى في 
البالد ورفض قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية..
وفي هذا الصدد رصدت «الميثاق» بعض من حملة 

التحريض الممنهجة والموجهة..
فقد دشن مكتب عبدالمجيد الزنداني أحد أبرز قيادات 
التجمع اليمني لالصالح الحملة بنفي فتوى كانت بعض 

المواقع االخبارية قد نسبتها إليه..
 وذكر المكتب أن موقف الزنداني معروف من هذه 
القضايا وهو ضد هذه الجرع وضد رفع أسعار المشتقات 
النفطية ويعتبرها من النتائج السلبية المريرة لسياسة 

االفقار التابعة للبنك الدولي والتي رضخت لها السلطة.
من جانبه أطلق القيادي في حــزب االصــالح والنائب 
البرلماني عبدالله أحمد علي العديني دعوات تحريضية 
دعا فيها الشعب اليمني إلى عصيان مدني شامل، وإعالن 
تمرد كامل على السلطة ورفض التصويت على الدستور، 
وذلك احتجاجًا على ما أقدمت عليه الحكومة من فرض 

جرعة قاتلة على الشعب اليمني، حسب زعمه..
وقال العديني- وفقًا لصحيفة أخبار اليوم- إن الجرعة 
الظالمة التي فرضتها الحكومة على الشعب المهروس 
باألزمات تعد إعالن حرب شعواء على الشعب اليمني 
وعملية اعتداء على المواطن واستهدافه بالقتل البطيئ.

وأشار العديني إلى أن النظام القائم يسلك مسلك ضرب 
الضعيف واحترام القوي..

 واستغرب من إقدام النظام الذي وصفه بالظالم على 
فرض جرعة كبيرة ال يستطيع الشعب تحملها, فيما 
الفاسدون لم يتزحزحوا من مواقعهم، متهمًا النظام 

باستهداف المواطن بالقتل البطيئ.
الى ذلك قال النائب عن حزب االصالح د. منصور الزنداني 
فقد تعمد على اطــالق مخاوف عــدة بزعمه أن قرار 
رفع الدعم عن المشتقات النفطية سيؤثر سلبًا على 

غالبية أبناء الشعب اليمني وأن الحكومة عاجزة عن القيام 
بتدابير اقتصادية لمواجهة اآلثــار المدمرة للجرعة 

بسبب ارتفاع األسعار.
وبرر مزاعمه تلك بوجود بدائل كثيرة كانت تغني عن 
قرار السلطة برفع الدعم عن المشتقات النفطية ولم 
تشير إلى أيًا منها.. وواصل الزنداني التهويل والتحريض 
بزعمه أن الشعب اليمني لن يتعافى من آثار هذه الجرعة 
الكارثية إال بعد عشرات السنين هذا في حالة غياب 

الفساد .

وفــي ذات السياق اعلنت األمــانــة العامة للتنظيم 
الوحدوي الشعبي الناصري حالة االستنفار واصدرت بيانًا 
ذكرت فيه أنها في حالة انعقاد دائم لدراسة تطورات 
األحــداث وتداعيات قــرار رفع الدعم عن المشتقات 
النفطية على امــتــداد الساحة الوطنية وفــي تواصل 
مستمر مع شركاء التنظيم السياسيين في اللقاء المشترك 

ها. وخارجه لبلورة موقف موحد إزاء
وأكدت األمانة العامة للتنظيم في بالغ صحفي صادر 
ــعــاء على مــواقــف التنظيم السابقة حيال  عنها األرب

السياسات االقتصادية للحكومات المتعاقبة القائمة على 
رفع الدعم والتي من شأنها أن تزيد من معاناة المواطنين 
وتحميلهم أعباء إضافية تثقل كواهلهم وتنذر بنتائج 
كارثية على حياتهم، ومطالبته المستمرة بأال تصدر 
مثل هــذه السياسات بمعزل عــن حزمة اإلصــالحــات 
الضرورية األخــرى التي يرى التنظيم أهمية اتخاذها 
وبشكل سابق عليها وفــي مقدمتها محاربة الفساد 
وتجفيف منابعه في كل مرافق الــدولــة ومؤسساتها 

وتصحيح مظاهر االختالالت فيها.
وفــي تحريض مبطن من أمانة الناصري للجماهير 
للخروج رفضًا للقرار عبرت في بيانها عن احترام التنظيم 
إلرادة جماهير الشعب وحقها في التعبير عن احتجاجها 

على القرار ورفضها له.
الجدير بالذكر أن اإلخــوان والناصريون والحوثيين 
يواصلون التحريض في مختلف المناطق ضد رئيس 
الجمهورية مستغلين رفع الدعم عن المشتقات مبررًا 

لذلك.

الزنداني: السلطة رضخت للبنك الدولي

النائب العديني يحرض الشارع إلسقاط النظام

النائب منصور الزنداني: الشعب لن يتعافى من آثار هذه الجرعة

الوحدوي الناصري: قرار رفع الدعم مخالف لما تم االتفاق عليه

الحوثيون: الجرعة الجديدة حرب 
شعواء على الشعب

من جانبه أعلن أنصار الله «الحوثيون» عن 
رفضهم للجرعة التي قالوا إنها تنال من كرامة 
المواطن، وآدمية اإلنسان اليمني التي تتعرض 
المتهان غير مسبوق.. مؤكدين على ضرورة 
ـــثـــوري، واالحــتــجــاج  ــي الــفــعــل ال ــرار ف ــم االســت
الهادف والمشروع لنيل الحرية والكرامة لجميع 

المواطنين..
وقال المجلس السياسي ألنصار الله في بيان له: 
إن الحكومة استغلت عطلة العيد وأنزلت الجرعة 
معلنة رسميًا حربًا شعواء على الشعب.. مشيرًا 
إلى أن جرعة الحكومة الظالمة- حسب وصفه- 
تعكس فشل السياسة القائمة على المحاصصة..

مشروع قانون أمريكى لتصنيف "اإلخوان" منظمة إرهابية
فى مبادرة جمهورية للتصدي  لخطر اإلسالم 
السياسي في الــواليــات المتحدة، يبحث مجلس 
النواب األمريكي مشروع قانون التصنيف اإلرهابي 
ــذى يهدف إلــى حظر  لإلخوان لعام ٢٠١٤، وال

تنظيم اإلخوان وتصنيفه على أنه إرهابي..

فقد طرحت ميشيل باكمان النائبة الجمهورية، 
بدعم سبعة نواب جمهوريين، مشروع قرار حظر 
التنظيم اإلخوانى على ثالث من اللجان الرئيسية 
في مجلس النواب وهــم لجان الشئون الخارجية 
والمالية والقضائية، ويقضى بفرض عقوبات على 
التنظيم ومنع عناصره أو أي ممثلين 
عنه أو الموالين له من دخــول األراضــي 

األمريكية..
كما يتضمن القرار بنًدا يحظر منح 
تأشيرات دخول لعناصر التنظيم، على 
أن يتم ترحيل جميع عناصره المقيمين 

داخل الواليات المتحدة، كما يفرض على كل شركة 
لها عالقة بتمويل التنظيم بتقديم تقرير مفصل 
حول هذه التعامالت إلى وزارة الخزانة األمريكية.

ومن المنتظر تمرير مشروع القانون الجديد من 
مجلسى الشيوخ والنواب قبل توقيع الرئيس باراك 

أوباما له.
وربط مشروع القانون بين اإلخوان ومجموعة من 
التنظيمات اإلرهابية، على رأسها تنظيما القاعدة 

والجهاد اإلسالمي.
وأكد نص المشروع المطروح حالًيا للبحث: أنهم 
لديهم ما يكفى من األدلة إلثبات أن التنظيم، الذى 

صنفته كل من مصر والسعودية مؤخرا على أنه 
إرهابي، يفي بكل الشروط الفيدرالية لوضعه على 

قائمة التنظيمات اإلرهابية.
وأشار إلى أنه بالتعاون مع فريق من الخبراء في 
مكافحة اإلرهاب والمحامين والعاملين السابقين في 
االدعاء العام، فقد تضمن مشروع القانون الحيثيات 
التي تؤكد أن الجماعة ليست فقط مسئولة عن 
سلسلة مــن األعــمــال اإلرهــابــيــة العنيفة، بــل إن 
الفكر اإلخوانى هو األب الشرعى لكافة الجماعات 
اإلرهابية والتكفيرية الحديثة والمعاصرة، بما في 

ذلك القاعد.
والبد من توافر ثالثة شروط في التنظيم الذى 
يتم تصنيفه على أنه إرهابي، وهى أن يكون تنظيًما 
ا في أنشطة إرهابية 

ً
أجنبًيا، وثانًيا، أن يكون متورط

، وأخيًرا أن يمثل تهديًدا لألمن القومي  األمريكي 
أو للعالقات الخارجية للواليات المتحدة.

ومــن الــواضــح أن الــشــروط الثالثة تنطبق على 
التنظيم اإلخواني ، على حد تأكيد مشروع القرار 
الجديد.. ولكن السلطة التنفيذية األمريكية هي 
الجهة الوحيدة المخول لها تصنيف أي جهة على 
أنها إرهابية، وبالنظر إلى تاريخ إدارة الرئيس أوباما 
في رفضها لنبذ اإلخوان، وهو األمر الذى بدا جلًيا 
في دعمها المثير للجدل للرئيس اإلخوانى المخلوع 
محمد مرسى، فقد رجح المراقبون أن قرار تصنيف 
اإلخوان على أنهم جماعة إرهابية قد يتم تأجيله 

إلى ٢٠١٦م.
ولكن في الوقت الحالي، فقد مهد مشروع القرار 
الــذى طرحته باكمان وزمالؤها لحظر ما وصفه 
المراقبون بـ"أخطر"جماعة  تكفيرية في التاريخ 

الحديث، وذلك في إشارة للتنظيم اإلخواني..

مصدر مؤتمري
 يسخر من أ كاذيب
صحيفة «األيام»

أبدى مصدر في األمانة العامة للمؤتمر استغرابه الشديد مما 
نشرته صحيفة األيام في عددها بتاريخ ٢٥ يوليو ٢٠١٤م من 
أكاذيب ومزاعم باطلة من ان المؤتمر الشعبي العام صرف مبلغ 

٦مليارات ريال لمنتسبيه ومناصريه في الفيس بوك.
وقال المصدر: إن مانشرته صحيفة األيام يدل داللة قطعية انها 
بعيدة كل البعد عن المهنية أو انه أوكل إليها بعض المهام من 
قبل بعض المستأجرين أو ان الصحيفة نفسها بعودتها الجديدة 
لم يعد لديها أية مهنية إعالمية أو مصداقيه خبرية وهي التفرق 
بين الغث والسمين وتطلق الكالم على عواهنه والتخجل من 
القراء الذين يحملون عقوًال واليمكنهم ان يصدقوا الحديث عن 
المليارات التي اوردتها صحيفة االيام إال إذا كانت صحيفة االيام 
بعد ان حصلت على قرابة عشرة ماليين دوالر تعويضًا فأصبحت 
ترى انه من السهل الحصول على اموال خيالية كماحصلت هي على 
تلك االموال والمبالغ التي دفعت لها تعويضًا غير مسبوق وخالفًا 
للحكم القضائي، وهي اليوم تكيل االرقام كيًال، ولو كان المتكلم 

مجنون كما يقال لكان المستمع بعقله.
وقــال المصدر: لو اعطتنا صحيفة األيــام ٢ مليار فقط من 
التعويضات التي حصلت عليها فإننا في المؤتمر الشعبي العام 
سنعطيها كل مواقع الفيس بوك والمواقع االلكترونية والصحف 

التابعة للمؤتمر كلها.
وعبر المصدر عن اسفه على صحيفه االيام التي أوقعت نفسها 
في هذا الخطأ الجسيم وال تخجل من قرائها والرأي العام وتستغبي 

عقول الناس وكأنهم اليعلمون كم هي السته مليارات.
ل المصدر: هل رحيل هشام باشراحيل رئيس التحرير  وتساء
"السابق" للصحيفة جعل منها صحيفة صفراء، ليبدو أن الصحيفة 
ومع االسف في عهد تمام باشراحيل رئيس التحرير الجديد قد 

اصبحت للتكسب فقط، ولو كذبا وبهتانًا، والله المستعان.

اتحاد الصحفيين 
العرب يدعوللتضامن مع 
الصحفيين الفلسطينيين

< طــالــب االتــحــاد الــعــام للصحفيين الــعــرب جميع النقابات 
والمنظمات الصحفية بتنظيم وقفة تضامنية مع الصحفيين 

الفلسطينيين والشعب الفلسطيني الثالثاء.

وأعرب االتحاد- في بيان صادر عنه- عن ادانته الشديدة لجرائم 
الحرب ضد االنسانية التي ترتكبها السلطات االسرائيلية وسط 
"تخاذل غريب" من المجتمع الدولي الذي يكيل بألف مكيال ويساوي 
بين قتل العشرات والمئات وجرح اآلالف بحادثة "خطف مختلقة 

من الكيان الصهيوني المجرم".

وقال البيان "نظرًا الستشهاد تسعة صحفيين واصابة عشرين 
آخرين بجروح متفاوتة وتشريد اكثر من ٣٥ عائلة صحفي مع 
تدمير منازل عدد منهم بشكل كامل فإن اتحاد الصحفيين العرب 
يتضامن مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين ويناشد النقابات 
واالتحادات العربية بسرعة التحرك من اجل مساعدة  الزمالء ماديًا 
من خالل توفير مأوى ومساعدات عاجلة لهم ولعائالتهم المشردة 

والمنكوبة".

وأضاف أنه: "انتهت ترتيبات سفر الوفد المشترك لالتحاد الدولي 
للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب الى غزة لمساندة الزمالء 
الصحفيين هناك والشعب الفلسطيني في موقفهم الصامد في 

مواجهة آلة الحرب االسرائيلية".

وحمل االتحاد السلطات االسرائيلية المسؤولية الكاملة عن 
قتل وجرح أبرياء "في حماية دولية غير مبررة تقودها الواليات 

المتحدة".
وطالب االتحاد جميع المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات 
المجتمع المدني واالمم المتحدة بإدانة الجرائم االسرائيلية التي 

تجاوزت كل الحدود وفضحها على جميع المستويات.

«اإلخوان» وشركاؤهم في مهمة لتحريض الشارع

أغلق بنك "إتش إس بي سي" البريطاني حسابات مسجد في شمال لندن، كان 
منبًرا ألحد المتشددين، إضافة إلى مؤسسة قرطبة المقربة لجماعة اإلخوان 

المسلمين ورئيسها أنس التكريتي في لندن وصندوق رعاية األمة.
وذكر البنك أنه ال يناقش عالقاته مع عمالئه، مؤكًدا أن قرارته بشأن أعماله 

"ال ترتكز على عرق أو دين".
وقال إمام مسجد فينسبرى بارك، إنه أصيب بالصدمة بعد أن حصل على إشعار 

من البنك بإغالق حساب المسجد.
وكان المتشدد أبو حمزة المصري، الذى صدر عليه حكم بالسجن في نيويورك، 
يستخدم منبر مسجد فينسبري بارك إللقاء خطب نارية متشددة، مما دفع 

السلطات البريطانية إللقاء القبض عليه قبل ترحيله إلى الواليات المتحدة.
من جانبه قال الدكتور أنس التكريتى، رئيس ومؤسس مؤسسة قرطبة ونجل 
المراقب العام السابق لجماعة اإلخوان المسلمين في العراق، إنه اصطدم بجدار 
من الصمت من البنك بشأن قرار إغالق حسابه وحسابات زوجته واثنين من أبنائه 

١٦ عامًا و١٢ عامًا.

التنظيم ومنع عناصره أو أي ممثلين 
عنه أو الموالين له من دخــول األراضــي 

األمريكية..
كما يتضمن القرار بنًدا يحظر منح 
تأشيرات دخول لعناصر التنظيم، على 
أن يتم ترحيل جميع عناصره المقيمين 

بنك بريطاني يغلق حسابات مسجد ابو حمزة المصري ومتشدد لإلخوان


